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 דף ל"ה ע"א
 ביאור הגמ' כוסמין מין חיטין שיבולת שועל ושיפון מין שעורים

אלו דברים שאדם יוצא ידי חובתו בפסח בחיטים בשעורים בכוסמין ובשיפון ובשבולת שועל. ובגמ' איתא 
מינו ותורמין  כוסמין מין חיטין שיבולת שועל ושיפון מין שעורים. ופי' רש"י לענין תרומה דאין תורמין ממין על שאינו

חיטין על כוסמין. ותוס' כתב דבמנחות מוכח דהוא לענין חלה דחיטים מצטרפין עם כוסמין ושעורין עם שבולת שועל 
ושיפון, וכתב תוס' מהמשנה בחלה דכוסמין מצטרף ג"כ עם השעורין והא דקאמר מין חיטין הוא דהוי מין חיטין ג"כ, 

עם הכל חוץ מן החיטים. והר"ן כתב דבאמת לא מהני לתרום מזה על זה דהחיטין מצטרף רק עם הכוסמין והשעורין 
דמינים חלוקים הם, דתנן במס' תרומה כל שכלאים זה עם זה אין תורמין מזה על זה, ובכלאים מבואר דחיטים הוי 

חלה כלאים עם כוסמין רק השעורין והכוסמין והשבולת שועל והשיפון אינם כלאים זה עם זה. והא דמהני לצרף ב
 הוא משום דעיסותיהן דומות וכדמפרש בירושלמי ונחשב עיסה א'.

והר"ן כתב דליכא למימר דמה דאיתא בגמ' כאן כוסמין מין חיטין וכו' הוא לענין מצה, דחטים וכוסמים 
מצטרפים לכזית מצה וכן שעורים ושבולת שועל ושיפון, דהא איתא במס' ברכות דף ל"ז ע"ב לקט מכולן כזית ואכלו 

חמץ הוא ענוש כרת ואם מצה הוא יוצא ידי חובתו בפסח, ובאמת נחלקו רש"י ותוס' שם דתוס' סבר מכולן הכוונה  אם
מכל ה' מינים וכדכתב הר"ן, אבל רש"י פי' מכולן מכל מיני מנחות וכן הביא הרשב"א שם מרב האי גאון, והר"ן הוכיח 

יא דהמשנה לקמן דף ל"ט לענין מרור כתב ומצטרפין לכזית כאן כפי' התוס'. והמנחת חינוך מצוה י' האריך בזה, והב
ופי' רש"י דכל ה' מיני מרור מצטרפין לכזית, וכתב שם הר"ן דה"ה מצה וכשיטתו כאן, וכתב דהא דלא תנן לעיל גבי 
מצה מצטרפין לכזית דפשיטא ליה דמהיכי תיתי לא, אבל גבי מרור יש ס"ד כיון דאמרוריתא קפדינן טעמא דחד 

בחבריה קמ"ל דיש לכולם טעם מרירות מצטרפים, וכן הרע"ב פי' על המשנה שם דה"ה מצה. אבל המנחת מבטל 
חינוך העיר דהרמב"ם לא הביא בשום מקום הדין דמצטרפים גבי מצה, וגם לא הובא בטור ובשו"ע גבי מצה, ולכן 

ן והרבנו יונה בגמ' ברכות הנ"ל מפורש סבר המנחת חינוך לומר דגבי מצה אינו מצטרף, ואין הכי נמי לפי' התוס' והר"
 דמצטרף, אבל לפי' רש"י ורב האי גאון יתכן דאינו מצטרף וכדמשמע מסתימת הרמב"ם והטור והשולחן ערוך.

והמנחת חינוך דן דלפי רש"י ורב האי גאון דהגמ' כאן כוסמין מין חיטין שבולת שועל ושיפון מין שעורים הוא 
אמר דהוא רק גבי חלה באמת קשה מאוד למה הביא הגמ' ברייתא זו כאן, ומשמע גבי מצטרף לאכילת מצה, דאם נ

דמיירי לענין אכילת מצה. אבל הק' המחת חינוך דרש"י עצמו מפרש לענין תרומה, ונתקשה למה לא רצה רש"י 
שועל  לפרשה לענין מצה. גם אם נאמר כן הו"ל להרמב"ם להביא הדין גבי מצה דמצטרף חיטים עם כוסמים ושבולת

ושיפון עם שעורים ונשאר בצ"ע, וצידד להחמיר שלא להצטרף המינים לשיעור כזית. אבל להלכה למעשה נראה 
פשוט דמצטרף, דכן מבואר בהדיא בתוס' והר"ן והרבנו יונה והרע"ב, ואף דרש"י והרב האי גאון נחלקים בפי' 

הגמ' זה דפשוט הוא וכמ"ש הר"ן לקמן על  הברייתא מ"מ לא מצינו כלל דחולקים לדינא דנוכל לומר דלא הזכיר
המשנה דמרור ואפושי פלוגתא לא מפשינן. והא דאינם מצטרפים לגבי חלה הוא משום דחלה בעי שיעור עיסה אחת 
כשיעור חיוב חלה כדי להתחייב ובב' מינים שאינם דומים אין זה עיסה אחת, משא"כ אכילת מצה אין צריך כלל לאכול 

צה וזה מצה ואכל כזית של מצה בכדי אכילת פרס אין שום טעם שאינו יוצא, וכן פסק הערוך מצה אחת וכין שזה מ
השולחן בפשיטות סי' תנ"ג סעיף א'. והא דהגמ' כאן הביא הברייתא של כוסמין מין חטין וכו' שאינו נוגע לענין מצה 

ם הוי חטים ושעורים, ולכן הביא לפי כל פירושי הראשונים שיש לנו כתב הפני יהושע דבאמת פשטיה דקרא הוא דלח
 הברייתא לבאר שגם מינים אלו הם מכלל חיטים ושעורים בנוגע שם לחם.

 חקירת האחרונים בדרשת הגמ' דבעינן דברים הבאים לידי חימוץ
מנא הני מילי אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא דבי רבי ישמעאל וכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב לא תאכל 

בעת ימים תאכל עליו מצות דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהן ידי חובתו במצה יצאו אלו שאין עליו חמץ ש
באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון. האחרונים (הקובץ שיעורים לקמן דף מ"ד ע"ב אות קע"ו, והדברי יחזקאל סי' י"א 

באה לידי חימוץ ואף אם עשוי מה' מיני  אות א') חקרו האם ההיקש הוא כפשוטו דיש תנאי בכל מצה שצריך להיות
דגן וכן אם עשוי משאר מינים ובאה לידי חימוץ מהני, או דההיקש מגלה המין שצריך לעשות מצה ואם עשה מה' 
מינים אלו מהני אף אם במקרה אינה באה לידי חימוץ ואם עשה ממינים אחרים לא מהני אף אם באה לידי חימוץ. 

חלוקת ראשונים ותלוי בפי' הגמ' סוף העמוד, דהגמ' הביא היקש דכל שאינו יוצא מצה והדברי יחזקאל כתב דהוי מ
משום דהוי מצה עשירה אינו חייב משום חמץ והגמ' דחה זה, והמלחמות לקמן דף ל"ו כתב דההיקש אינו אומר דכל 
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"ל להמלחמות דעיסה שאינו יוצא מצה אין בה חיוב חמץ רק להיפך דכל שאין בה חיוב חמץ אינו יוצא מצה ולכן ס
שנלושה ביין שמן ודבש בלא מים שאינה בא לידי חימוץ כלל אינו יוצא מצה גם בלי הטעם של לחם עוני, ומבואר 
דלדעתו ההיקש הוא דצריך בפועל באה לידי חימוץ ולא סגי דהוי מין שבאה לידי חימוץ. והרמב"ם הלכות חמץ ומצה 

ת יוצא ידי חובתו בפסח דס"ל להרמב"ם דלחם עוני הוי רק ביין שמן פרק ו' הלכה ה' כתב דמצה שנלוש במי פירו
ודבש ולא במי פירות, וכתב הלחם משנה שם דהא דלא ממעטינן משום דאינו בא לידי חימוץ הוא דלא ממעטינן אלא 

ס"ק א' רוצה אם המין אינה בא לידי חימוץ כאורז ודוחן וכאן הוי מין שבא לידי חימוץ ולכן מהני, גם המג"א סי' תנ"ד 
להוכיח מהא דיוצאין מצה בעיסה שנלושה עם הסובין ומורסן דסובין ומורסן באין לידי חימוץ, ודחה דאפשר לו שמהוא 
ממין בא לידי חימוץ ויוצא בה ידי חובתו, ומבואר דגם המ"א נסתפק בהנ"ל עכת"ד הדברי יחזקאל, וכן הבית הלוי 

הרמב"ן אם ההיקש הוא דצריך בא לידי חימוץ בפעל או רק דבעינן מין ח"א סי' כ"ו אות ד' הביא דנחלקו הרמב"ם ו
הבאה לידי חימוץ. ובאמת בחי' הר"ן לקמן דף ל"ו השיג על המלחמות וכתב וז"ל והא ודאי לא נהירא לי דכיון דמסקינן 

ל, ביאור הדבר בדבר שאין יוצאין בה משום מצה חייבין על חימוצו כרת משמע דלא קיימא לן הקישא אלא למינין עכ"
דלהרמב"ן חזינן מהגמ' דאף מין הבא לידי חמץ כל שלש ביין שמן ודבש ואינו בא לידי חמץ אינו יוצא מצה, והדחיה 
הוא רק דאף דאינו יוצא מצה מ"מ יכול לחייב על חימוצו כרת, והר"ן כתב דא"א לחלק כן אלא מסקנת הגמ' הוא 

 יחזקאל בדעת הרמב"ם. דתלוי רק במין הבא לידי חימוץ, וכמ"ש הדברי
והקובץ שיעורים הק' דהדין שאינו באה לידי חימוץ מבואר במס' מנחות דילפינן מזה דגם חיוב חלה וגם 
איסור חדש הוא רק בה' מינים, והק' הקו"ש דא"כ לפי הרמב"ן לא יתחייב חלה אם לשה ביין שמן ודבש שאינה באה 

קודם אבל חלה קשה, והניח בצ"ע. והדברי יחזקאל מסיק בדעת לידי חימוץ, וחדש לא קשה דכבר נאסר משום חדש 
הרמב"ן שיש ב' דינים, יש דין דבעי באה לידי חימוץ בפועל וזה שייך רק גבי מצה, ויש עוד דין דבעי שם לחם וילפינן 

הני, מהא דבאין לידי חימוץ דשם לחם הוא רק באלו ה' מינים, ולכן במינים אחרים אף אם באים לידי חימוץ לא מ
והביא ראי' דהגמ' זבחים דף ע"ח איתא דהעושה עיסה מן החיטים והאורז יחד יוצא ידי מעשה משום טעם כעיקר, 
והרמב"ן הובא בהרא"ש סוף הלכות חלה כתב דטעם כעיקר לבד לא מהני וצריך עוד טעם דאיתא בירושלמי שהחיטים 

אף דבא לידי חימוץ מ"מ בעינן הדין של טעם כעיקר יש לו כח לגרור האורז דיבא האורז לידי חימוץ, אבל חזינן ד
דאם אין זה מין חיטים לא מהני דבעינן גם שיהא מין חיטין, ולכן בחלה וחדש לא ילפינן אלא הדין השני דבעינן הה' 

 מינים לגבי השם לחם, אבל לא ילפינן הדין דבעינן באה לידי חימוץ בפועל.
 בת מצה ולמה ענוש כרת אם חמץ הואבענין המחהו וגמעו למה אינו יוצא בה חו

המחהו וגמעו אם חמץ הוא ענוש כרת ואם מצה הוא אין אדם יוצא ידי חובתו, ופי' רש"י דלאו דרך אכילה 
קאכיל ליה. והרש"ש כתב דלכאו' נפשט מזה החקירה של המשנה למלך הלכות יסודי התורה פרק ה' הלכה ח' דכמו 

לם דרך אכילתן כמו כן במצות אינו יוצא אלא דרך אכילתו, וכ"כ הגליון מהרש"א. דמצינו באיסורים שאינו חייב אא"כ אכ
אבל הדברי יחזקאל סי' י"א אות ג' הק' דאם זה כוונת רש"י האיך חייב משום חמץ הא באיסורים ודאי אינו חייב אלא 

איתא בשלמא אם מצה  דרך אכילתו. ולכן פי' הדברי יחזקאל דהנה במס' חולין דף ק"כ ע"א הובא ברייתא זו ושם
הוא אין אדם יוצא ידי חובתו לחם עוני אמר רחמנא והאי לאו לחם עוני הוא, אלא אם חמץ הוא ענוש כרת אכילה 
כתיבא ביה, אמר ריש לקיש אמר קרא ונפש לרבות את השותה, וכבר העיר הרש"ש והגליון מהרש"א דהו"ל לרש"י 

יחזקאל ביאר דהגמ' יש לו טעם אחר דלאו אכילה הוא, ותוס' שם  לפרש דלאו לחם עוני וכדאיתא בגמ' שם. והדברי
ג"כ כתב הו"מ למימר נמי אכילה כתיב ביה ע"כ, דהיינו שאין זה אכילה אלא שתיה, ואף למסקנא רק גבי איסור חמץ 

אכילה  אמרינן נפש לרבות את השותה אבל גבי אכילת מצה בעינן אכילה ואין שתיה מהני, וזהו כוונת רש"י דלאו דרך
 דהיינו שהוא שתיה ולא אכילה, ואינו ענין לשלא כדרך אכילתן.

ולענין למה פי' רש"י כן ולא פי' דלאו לחם עוני כתב הדברי יחזקאל תי' נפלא, דהנה האור שמח מאכלות 
אסורות ריש פרק י"ז הק' על קושיית הגמ' דהנה זה פשוט אם לש קמח עם מים ואח"כ לשה ביין שמן ודבש שאינו 

וצא חובתו בזה דעכשיו הוי מצה עשירה, אבל לענין חמץ אם נחמץ קודם שלשו עם יין שמן ודבש ואח"כ לשה ביין י
שמן ודבש פשוט דעדיין חייב דאיסור חמץ מהיכן פקעה דאף בנפסל מאכילת אדם עדיין חייב עד שתפסל מאכילת 

א"כ לחול עליו שם חמץ דאף פעם לא היה כלב, ולכן הק' האור שמח דמאי קושיא עיסה שנלושה ביין ושמן ודבש 
 ראוי להיות מצה משא"כ המחהו וגמעו דהיה חמץ קודם שנחמה מה ס"ד שלא יתחייב. והאור שמח תי' דהברייתא 
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מיירי שהמחהו קודם פסח דלא חל עליו איסור חמץ, אבל הק' דלהרמב"ן דהבאנו לעיל דף כ"ט ע"ב דסבר דחמץ 
חל איסור חמץ אף קודם פסח ותו לא פקע וקשה כנ"ל דמה קושיית הגמ' הכא  מיקרי איסורא בלע דשמו עליו א"כ

חל איסור החמץ בעוד שהיה ראוי למצה. ותי' הדברי יחזקאל דמשום זה לא כתב רש"י הטעם של לחם עוני דזה כיון 
א שתייה שקודם שנמחה היה לחם עוני שוב לא פקע איסור חמץ ואינו קשה כנ"ל, אבל להטעם דלאו אכילה הוא אל

 אם יש היקש דצריך להיות דומיא דאכילת מצה שם לא מהני שתיה וא"כ גם בחמץ לא מהני שתיה.
וכבר הזכרנו שבמסקנת הגמ' דלא דרשינן ההיקש יש ב' דרכים, החי' הר"ן כתב דההיקש הוא רק גבי המינין 

א רק דאינו יוצא חובת מצה אלא ולא בעינן באין לידי חימוץ וכן דעת הרמב"ם, והרמב"ן במלחמות סבר דההיקש הו
אם בא לידי חימוץ אבל עדיין יכול להיות חייב משום חמץ אם אינו יוצא חובת מצה, והר"ן נתקשה מאי שנא הא אין 
היקש למחצה. ותי' החת"ם סופר דילפינן מה דדרשינן נפש לרבות את השותה דחייב משום חמץ אף אם אינו יוצא 

דזה שייך רק אם החסרון של אכילת מצה הוא דאינו לחם עוני או דאינו לחם ולכן משום מצה. וכתב הדברי יחזקאל 
ע"כ גלי קרא לרבות את השותה לחייב משום חמץ אף אם אינו יוצא משום מצה דבהכרח אינו מצה, אבל אם מפרשים 

ותה לחייב כרש"י דהטעם דאינו יוצא משום מצה הוא משום דאינו אכילה אלא שתיה למה לא אמרינן דמדרבינן ש
משום חמץ ע"כ ה"ה דיצא מצה משום ההיקש, דליכא גלוי קרא שלא לעשות ההיקש דהא דאינו יוצא משום מצה 
הוא רק משום דליכא רבוי. ולכן הכריח הדברי יחזקאל דלרש"י מסקנת הגמ' הוא דכל ההיקש הוא רק לגבי איזה מין 

 בעינן ולא דבעינן בפועל בא לידי חימוץ.


